
Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 
feladatok meghatározásának elvei és korlátai  

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk 
meg, amelyet a tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli 
felkészülés céljából meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, 
esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel 
ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen 
írásbeli házi feladatokat határozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a 
következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az írásbeli feladatok speciális csoportját 
alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket 
igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási 
feladat, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi 
formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam. A 
hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli házi feladatot, de ennek 
mértéke, terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokon is szokásos 
mértéket. 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket 
követjük:  

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a 
tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

 Egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk 
ki, amennyi – átlagos diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló 
képességét figyelembe véve – nem haladja meg a 30 perces munkaidő-igényt. 

 A hosszabb idő-ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (olvasónapló, házi 
dolgozat, stb.) legalább egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt kijelöljük. 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra 
szorgalmi feladatot javasolhatunk 

 A tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos 
ünnepek) nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli 
házi feladatot. 

 Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási 
napra több tantárgyból is készülnie kell. 

 A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó 
önellenőrzésre! 

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük! iskolában 
végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 

 A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi 
feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is! 

 a napköziben az írásbeli házi feladatnak lehetőleg el kell készülnie, azt a 
csoportvezető láttamozza. 



 a szóbeli feladatok elvégzése, megtanulása a napközben, tanulószobán 
történhet egyénileg és csoportosan is, a kikérdezés alkalomszerűen, a 
csoportvezető napi programja alapján 

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! 

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor 
különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint! 

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó 
feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak: 

 röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából, 
érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét, 

- a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező, 
- a röpdolgozatra a tanuló az SzMSz-nek megfelelően egy osztályzatot kap, 

 számonkérő dolgozat háromnál több óra anyagából, 

- érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét, 
- a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább két nappal korábban 

kell, hogy megtörténjék, 
- a számonkérő dolgozatra a tanuló az SzMSz-nek megfelelően egyetlen 

osztályzatot kap, 

 témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából 

- jellemzően az osztály egészét érinti, 
- a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően 

legalább egy héttel korábban kell, hogy megtörténjék, 
- a témazáró dolgozatra a tanuló az SzMSz-nek megfelelően egy osztályzatot 

kap, amelyet „td” jelöléssel jegyez be a szaktanár a digitális naplóba. 

Diákjainknak joga van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról 
egy héttel hamarébb tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten 
belül ki kell javítani. Amennyiben a kijavított dolgozatok átadására a fenti határidőn 
belül (a pedagógusnak felróható okból) nem kerül sor, a tanulók egyénenként 
dönthetnek abban a kérdésben, hogy kérik-e dolgozatuk érvénytelenítését. A 
tanulónak joga van a megírt, és két héten belül kijavított dolgozatát megtekinteni, 
továbbá az iskola pedagógusai lehetőséget adnak, hogy az adott érdemjegyről 
tájékoztatást kérjen a tanuló. 

 


